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sköna sovrum
Mjuka täcken, mysiga plädar och en frukostbricka på sängen med kaffe och frasiga  

croissanter. Ljus som sprider väldoft och tapeter som får varje morgon att kännas som en solig vårdag. 
Vi ger inspiration till tre olika sovrumsstilar: romantisk, bohemisk och spirande grön. 

Av Kerstin DAnielsson  Foto PernillA sjöholm

Fyll sovrummet med grönska
Vitt påslakan, 1 395 kr, Canada Goose. Örngott med hålsöm,  

79 kr, Ellos, vitt örngott, 249 kr, från Newport Collection. Vackert lapptäcke  
med vita och beige rutor, 1 950 kr, R.O.O.M. Badhandduk, 390 kr, mönstrad ullfilt, 

1 115 kr, Kardelen. Quiltat överkast på golvet, 1 100 kr, AnnaO. Fikusträd  
i zinkkruka, 99 kr, Plantagen. Nattduksbord, 1 195 kr, Indiska. Trädgårdssnöre i burk, 

150 kr, Norrgavel. Glasvaser på rad, 290 kr, House Doctor/Room. I fönstret  
står en bambuklocka som skyddar känsliga plantor, 198 kr, stråhatt, 145 kr, 

Norrgavel. Glaslåda med träram, 499 kr, Room. Liten provdocka, 599 kr, PB Home, 
Myrra. Antiksvart taklampa, 3 400 kr, Watt&Veke. Skiss med fågelmotiv av Olof 

Rudbeck d y. (privat). Härlig tavla i gröna toner av Maria Tolstoy Sinclair, 8 000 kr.  
Den vackra tapeten med ekblad kommer från Sanderson, 530 kr/rulle,  

Oakwood Olive Green, Tapetorama. Sänggavel privat,  
liknande kan finnas i antikbutiker.
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Fågelliv 
Rustik kudde i vackra färger, 785 kr, Designers Guild,  

och glasbox, 499 kr, Room. Kuddfodral i naturbeigt råsiden, 395 kr,  
stråhatt, 145 kr, Norrgavel. Väggen bakom fågelskissen av  

Olof Rydbeck d y är klädd med tapet från Sanderson, 530 kr/rulle,  
”Oakwood Olive Green”, Tapetorama.

handplockat
Fyll en korg, 159 kr, Room, med en trave gästhanddukar,  

Näckten 2 kr/styck, Ikea. Necessär från Axlings,  
150 kr, och stentvålar från Savon de Marseilles, 25–65 kr, Norrgavel.  

Pläd/lapptäcke, 1 950 kr, Room. Tavla i grönt, 8 000 kr,  
av Maria Tolstoy Sinclair. 

dekorativt  
Halsband med liten parfymflaska som går att öppna,  

599 kr, och liten provdocka, vacker att hänga halsbanden på, 599 kr,  
PB Home, Myrra. Fickuret är antikt, fint att hänga på kedja och  

använda som halsband. Tapet med blommor och fåglar, artikelnummer  
1401, 549 kr/rulle, från kollektionen Falsterbo, Borås tapeter.

vintage med stil
Mattsvart tapet med blommande syréner, från kollektionen  

Falsterbo, artikelnummer 1425, 549 kr/rulle, Borås tapeter. Beige pläd  
i mjuk mohair, 1 250 kr, Hagform-Foxford. Pläd/lapptäcke,  

1 950 kr, Room.  Den vackert slitna gamla sänggaveln är privat,  
liknande kan finnas i antikbutiker.

spirande grönska
Ta naturen till hjälp för att göra ditt sovrum vilsamt  

och harmoniskt i gröna, vita och beiga toner.
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rått & rart 
Plåthurts, cirka 550 kr, Bloomingville. Skir gardinlängd med söta broderier,  

349 kr, H&M Home. Snygg lampa från Bestlite lyser upp, 4 495 kr, Norrgavel. Tapeten 
heter Karin och är från Sandberg Tyg & Tapet, 650 kr/rulle.

väldoFt
Sött smyckeskrin, 159 kr, Indiska, och lyxigt doftljus från Voluspa, 429 kr, Cazami.

ljuva morgontoner 
Starta dagen med skön musik från Model One, 1 890 kr, Tivoli Audio,  

står på en gammal skolstol som målats vit. Necessär i sammet, 80 kr, och puderrosa 
bh, 179 kr från H&M. Hängare, 69 kr, Indiska.

romantik i sängen 
Den småblommiga tapeten heter Karin, 650 kr/rulle,  

Sandberg Tyg & Tapet. Påslakanset i vitt med hålbroderier, 299 kr, Ellos,  
ljusrosa påslakanset i linne, 499 kr, och vitt örngott i linne med  

volangkant, 149 kr, H&M Home. Blommigt kuddfodral, 550 kr, Les Tissus Colbert, 
brunt kuddfodral med text, närmast väggen, och kuddfodral med fåglar,  

749 kr, Oddbirds. Mysig pläd i grå kashmir, 1 499 kr, H&M Home. Överkast i vitt  
och grått, 2 490 kr, Himla, Room. Golvlampa i antiksilver, 7 489 kr, Watt&Veke. 

Plåthurtsar, cirka 550 kr, Bloomingville. Rosa ljusstake, 499 kr, Nordal, och  
skylten ”Grand Hotel”, 149 kr, Myrra. Ljuslila tekopp med guldkant, 29 kr, Indiska.  

På hornet hänger en galge, 39 kr, Indiska, med en grön silkesklänning,  
1 599 kr, Sack´s samt en rosa scarf, 279 kr, Cream.  

Övrig rekvisita privat. 

modernt romantisk
Med en mix av material och blommiga mönster skapar  

du ett charmigt sovrum med romantiska förtecken.
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litterära Förtecken
Magisk bokstapel som ser ut att sväva. Hyllkonsoll, där första bokens  

omslag döljer själva konsollen, finns på Designtorget, 195 kr. Hjortkrok, 275 kr, 
Blandannat. Vinglas 139 kr, Villeroy & Boch. 

Frukost på sängen
Duka fram en frukostbricka på sängen med kaffe och frasiga croissanter. 

Bricka i trä, 459 kr, CaZami. Kaffekoppar i porslin och med lock, en lyxigare variant 
på ”take away”-muggen, 150 kr, Månses Design.

klassisk skönhet 
Pinnstol i oljad ek, 2 500 kr, Norrgavel. Vattenkaraff med träkula,  

249 kr, och karaff med lock, 199 kr, Sagaform. Glas, 165 kr, och ljuslykta, 119 kr, 
Villeroy & Boch. Mugg för tandborsten eller konstnärsattiraljerna, 150 kr, 

tvådimensionell fågelbur i trä, 475 kr, rustik väska i jutetyg och skinn, 475 kr  
samt klädnypor i trä med skogens djur på, 49 kr styck, samtliga från Room.

en globetrotters oas
Vitmålad sänggavel i trä, 4 840 kr, Mavis/ Möbelhuset  

Lennqvist & Klingvall. Rundstav, fäst i taket, blir en skir himmelsäng med  
panelgardiner Lill, 39 kr/par, Ikea. Träback på sänggaveln, 295 kr, Norrgavel. 

Sängkappan är sydd av metervaran Ragna, 29 kr/m, Ikea. Påslakanset i mjukt linne, 
499 kr, H&M Home, överkast, 895 kr, Norrgavel. Kuddfodral med fågeltryck,  

149 kr, H&M Home, brun kudde i råsiden, 450 kr, Norrgavel, denimblått örngott,  
198 kr, Newport Collection, flätad kudde i naturfärgat linne, 650 kr, och kudde 

med texten ”love”, 550 kr, Room.  Lampa i trä, 1 495 kr, Room.  
Övrig rekvisita är privat, kan finnas i secondhandbutiker.

naturnära stilmix
Den resvane bohemen blandar möbelklassiker med  

moderna favoriter. Allt i varma naturtoner.
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